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As jo sjogge wat in 
minske yn fi if 

minuten dwaan kin, 
wat is in dei dan folle 

wurdich

7 oktober 2015 • 50ste jiergong • Nûmer 20 
Op ’e Skille is in útjefte 
fan Utjouwerij Bokma

Iepeningsfeest
yn Wjelsryp
Mei fernijde akkommodaasje 
kinne de sporters de kom-
mende jierren wer foarút
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Griene Sjippe wer
op de planken
Mei foarstelling Ikky wol teater-
kollektyf de taskôger mear dan 
ien ris in spegel foarhâlde
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Bysûndere hynst
Jelte nei Ermelo
 ‘Wy genietsje der fan om dit 
mei te meitsjen. It kin allinne 
noch mar moaier wurde’
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Nieuwe opfoklocatie VDL Stud in Weidum
Weidum – Aan de Hegedyk bij 
Weidum opende VDL Stud van 
de familie Van de Lageweg afgelo-
pen vrijdag 2 oktober een nieuwe 
opfoklocatie, waar ruimte is voor 
160 jonge paarden. De opening 
werd verricht door gedeputeerde 
Johannes Kramer en Wiepke van 
de Lageweg, de grondlegger van 
het bedrijf. 

De nieuwe opfoklocatie vervangt 
de oude stal, waar maximaal hon-
derd paarden konden verblijven. 
De oude stal is afgebroken. De 
paarden hebben in de nieuwe stal 
veel ruimte, waar veel aandacht 
is geschonken aan een diervrien-
delijke inrichting. De paarden 
kunnen zich nergens blesseren aan 
scherpe of hoekige randen.
De historie van de stoeterij begint 
43 jaar geleden in Bears. In 1972 
kocht Wiepke van de Lageweg een 
fokmerrie. Hij kreeg de smaak te 
pakken en werd twee jaar later eige-
naar van de tophengst Nimmerdor, 
die het bedrijf groot zou maken. 
De preferente hengst heeft wereld-
wijd een grote invloed gehad op de 
fokkerij en werd in 1999 gehuldigd 
als hengst van de eeuw.
Inmiddels beschikt VDL Stud 
over vijf locaties. Naast Bears gaat 
het om Deinum (enterhengsten), 
Jorwert (drachtige merries), Wei-
dum en Winschoten. Het bedrijf, 

waar twintig mensen werkzaam 
zijn, wordt gerund door Wiepke 
en Jannie van de Lageweg en de 
zonen Janko, Wiebe, Yde en Sipko. 
Momenteel zijn er zo’n zevenhon-
derd paarden. Het sperma van de 
tophengsten wordt geëxporteerd 
naar ruim veertig landen. Het 
bedrijf beschikt over vijftig goedge-
keurde hengsten
In de afgelopen jaren werden veel 
hoogtepunten gevierd. In 1996 
was er twee keer goud voor Jus 

de Pomme tijdens de Olympische 
Spelen in Atlanta. In 2012 werd 
tijdens de Olympische Spelen in 
Londen zilver behaald met de zelf 
gefokte hengst Bubalu en twee jaar 
later werd Bubalu met het Neder-
lands team wereld kampioen. Dit 
jaar was er zilver voor Ziroco Blue 
tijdens het EK in Aken en een gou-
den medaille voor dit paard in de 
superleague landenwedstrijd in 
Barcelona.

Winsum legt zich niet neer bij 
aansluiting noordwest-Fryslân
Winsum - Dorpsbelang Winsum 
en de Algemene Ondernemers-
vereniging Winsum (AOW) leg-
gen zich nog steeds niet neer bij 
het besluit om het dorp bij de 
herindeling in 2018 toe te voe-
gen aan de nieuwe gemeente in 
Noardwest-Fryslân. Beide organi-
saties willen van de inwoners we-
ten waar hun voorkeur naar uit 
gaat: Leeuwarden of noordwest-
Fryslân.  Súdwest-Fryslân is in de 
enquête niet meegenomen.

Het is al de tweede keer dat de 
inwoners van Winsum zich via een 
enquête mogen uitspreken over 
de nieuwe gemeente.  In juni van 
dit jaar bleek dat 63 procent van 
de Winsumers wel voelde voor 
aansluiting bij Leeuwarden en 

35 procent koos voor de nieuwe 
gemeente in het noordwesten van 
Fryslân.
Burgemeester en wethouders wil-
den echter niet meewerken aan het 
verzoek om Winsum toe te voegen 
aan Leeuwarden. B en W verwezen 
naar een inspraakavond in Win-
sum, waar een meerderheid van 
de aanwezigen koos voor noord-
west-Fryslân. Bovendien vond het 
college de vraagstelling niet juist, 
omdat de ondernemersvereniging 
haar eigen standpunt daarin naar 
voren bracht. 
Om die reden is nu  voor de uit-
voering van de enquête het 
onafhankelijke bedrijf Simmer-
twirre uit Easterein in de arm 
genomen. De inwoners kunnen tot 
10 oktober stemmen.

De Lytse Streek docht menniste tsjerke Itens yn de ferkeap
Itens – De menniste gemeente De 
Lytse Streek sjocht gjin mooglik-
heden om de tsjerken yn Itens en 
Frjentsjer yn de takomst iepen te 
hâlden. Beide gebouwen steane 
te keap. De streekgemeente wol 
de tsjerke yn Wytmarsum wol 
oanhâlde. It sluten fan de twa 
fermanjes jout in protte emoasjes 
ûnder de leden. ,,It docht fers-
kriklik sear”,sa sizze foarsitter 
Jikke Terpstra-De Jong en siktaris 
Margriet Faber fan de tsjerkerie.

Troch Hinne Bokma

Yn de ofrûne jierren is besocht de 
tsjerken iepen te hâlden en foar 
de takomst te bewarjen. ,,Mar 
we buorkje yn de min, der moat 
jild by. Wy binne net by steat om 
ús trije fermanjes noch langer te 

ûnderhâlden. We tarre al jierren yn 
op ús fermogen”, fertelt foarsitter 
Terpstra. Neffens siktaris Faber is 
de gemiddelde leeftiid fan de 68 
leden krapoan 75 jiier. ,,Mar we 
rekkenje net yn oantallen. It giet ús 
om it gemeente wêzen. It giet der 
om hoe’t je it mei-inoar belibje”, 
sa jout se oan.
Yn oktober 2014 fi erde de men-
niste streekgemeente it 150-jierrich 
bestean fan de fermanje yn Itens. 
Sûnt 1581 kamen de mennisten 
by-inoar op Kromwâl by Britswert, 
mar healwei de njoggentjinde ieu 
namen de leden it beslút te fer-
húzjen nei Itens, dêr’t in tsjerke 
mei pastorij boud waarden. Oan 
de tsjerke fêst kaam in kosters-
wente, dy’t oant hjoed-de-dei ta 
bewenne wurdt.
Der is troch de tsjerkerie 

ûndersocht om de tsjerken iepen 
te hâlden, bygelyks troch se ûnder 

te bringen yn in stifting. Mar der 
moast te folle jild by om dat te 

realisearjen. ,,We binne bliid dat 
ús leden realistysk binne en beslet-
ten ha de gebouwen te ferkeapjen”, 
jouwe Terpstra en Faber oan.
Der sil yn de takomst yn alle gefal-
len noch preke wurde yn de tsjerke 
yn Wytmarsum. Foar mennisten 
in histoarysk plak yn de skied-
nis. Yn de sechstjinde ieu wenne 
dêr Menno Simons, de grûnlizzer 
fan de menniste tsjerke. Mar foar 
in protte âlde leden út de omkri-
ten fan Itens en Frjentsjer sil it 
net tafalle om yn Wytmarsum 
nei tsjerke te gean. Om tichter 
by hûs te bliuwen is de tsjerke-
rie op syk nei plakken, dêr’t preke 
wurde kin. ,,It soe bygelyks ek by 
ien yn de húskeamer kinne. Sa 
binne de mennisten ieuwen lyn ek 
begongen.”

Gedeputeerde Kramer en Wiepke van de Lageweg in de nieuwe stal van de 
opfoklocatie.


